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 :امللخص

ٌػالج هظا اإلالاٌ الخُىع الضؾخىعي لجمهىعٍت جغهُا مً خُث صولت اللاهىن في صؾاجحرها ألاعبػت، و ًدضص 

، هما ًىاكل ؤلاقيالُاث اإلاثاعة بػض الخضابحر  اإلاػغوفت بمػاًحر وىبنهاغً حهىص جغهُا الؾخفاء مػاًحر الاجداص ألاوعوبي

الحيىمُت للمؼ الاهلالب الفاقل التي واهذ ؾببا في وكف مفاوياث اهًمام جغهُا لالجداص الاوعوبي، هما ًضعؽ 

الؿلُت اللًاةُت و و جأزحره غلى جىاػن الؿلُاث في الضولت و زهىنا  2017البدث الخػضًل الضؾخىعي ألازحر لػام 

 الخدٌى الظي اهخللذ به جغهُا مً هظام بغإلااوي ئلى هظام عةاس ي.

 الاجداص ألاوعوبي –مػاًحر وىبنهاغً  - حمهىعٍت جغهُا -صولت اللاهىن : مصطلحات الذراسة 

  

Résumé : 

Cet article traite le développement constitutionnel de la République de Turquie dans 

ses quatre constitutions et définit les efforts déployés par la Turquie pour respecter les critères 

de Copenhague, ainsi que les problèmes soulevés par les mesures prises par le gouvernement 

pour réprimer le coup d'État manqué. La dernière modification constitutionnelle de 2017 et 

son impact sur l'équilibre des pouvoirs dans l'État, en particulier le pouvoir judiciaire et la 

transition à partir de laquelle la Turquie est passée d'un système parlementaire à un système 

présidentiel. 

Mots clés : État de droit - République de Turquie - Critères de Copenhague – UE 
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 مقذمة  

ش الضولت الػثماهُت ئلى غام  ، وللض أزغث هظه Tanzîmâtو حؿمى  1839حػىص أٌو وزُلت صؾخىعٍت في جاٍع

ة غً الكػب ليي الىزُلت في مىظىمت الحىم  لدكبه الىمىطج ألاوعوبي، وحػخبر جىاػال مً الؿلُان و لِـ وزُلت ناصع 

أؾـ إلالىُت صؾخىعٍت، و أخضر بغإلاان  1876ججؿض ؾُاصجه، واؾخمغ الىيؼ لغاًت ظهىع أٌو صؾخىع غثماوي غام 

واغًاؤه مىخسبىن، ومجلـ  Meclis-i Mebusanخُث يم البرإلاان الغغفت ألاولى هي مجلـ اإلابػىزان   1بغغفخحن.

 )2(الؿلُان.و أغًاؤه مػُىىن مً كبل  Meclis-i Ayanألاغُان 

لت مً أحل الىنٌى بمىظىمت الحىم فيها ئلى مػاًحر الضولت  بػض وكأث الجمهىعٍت غاقذ جغهُا ججغبت ٍَى

ت بضءا باالهلالب يض  ت اإلابيُت غلى أؾاؽ صولت اللاهىن. فهظه الضولت  سجلها خافل باالهلالباث الػؿىٍغ الػهٍغ

لُت  15ء باهلالب غضهان مىضَعـ وونىال بػٌؼ هجم الضًً أعبيان و اهتها  الفاقل . 2016حٍى

تها  ٌكتٍر الاجداص الاوعوبي غلى جغهُا مجمىغت مً اإلاػاًحر حؿمى مػاًحر وىبنهاغً كهض اإلاىافلت غلى غًٍى

لظلً جلىم جغهُا بجهىص حباعة  للىنٌى ئلى مؿخىي جلً اإلاػاًحر. بما فيها اإلاػُاع الؿُاس ي اإلابني غلى  )3(في الاجداص،

 خىعٍت اإلاؿخلغة والضًملغاَُت و صولت اللاهىن و خلىق الاوؿان وخماًت الاكلُاث.اإلاإؾؿاث الضؾ

كامذ جغهُا بخضابحر إلايافدت الاهلالب الػؿىغي ألازحر الظي جتهم فُه ما ٌؿمى الىُان اإلاىاػي بلُاصة فخذ       

ت، قيلذ هظه الخضابحر مدُت لخدفظ الاجداص الا  ”زضمت“هللا غىلً مإؾـ مىظمت  وعوبي خٌى ما جبل  مً الخحًر

مً غضص اإلافهىلحن  ،ؾُاصة اللاهىن في جغهُا بػض الاهلالب الفاقل، بالغغم مً أن ألاعكام التي أفغػتها جلً الخضابحر

مً الػمل و الصحف و الجامػاث التي جم غللها واهذ هاةلت، ئال أن جلً الخضابحر جبرعها الحاحت للمدافظت غلى 

 ًثت. الخجغبت الضًملغاَُت الحض

هل اؾخىفذ جغهُا مػاًحر وىبنهاغً لالهًمام ئلى الاجداص ًغمي هظا البدث لإلحابت غلى ئقيالُت مفاصها 

ل زهىنا أنها  ألاوعوبي؟ بمىحب اؾخفخاء قػبي مىخللت مً هظام بغإلااوي ئلى هظام  2017غضلذ صؾخىعها في أفٍغ

ش جغهُا مً خُث صولت اللاهىن، . جغمي هظه اإلاضازلت ئلى اعةاس ي مػؼػة مغهؼ عةِـ الجمهىعٍت لفدو الضكُم لخاٍع

ؼ ألؾـ  2002ؾُما صعاؾت مغخلت الثماهِىاث و الدؿػُىاث ما كبل الضًملغاَُت، زم مغخلت ما بػض  و جخمحز بخػٍؼ

الضًملغاَُت و اغاصة بػث اإلافاوياث مؼ الاجداص ألاوعوبي كهض الخىافم مؼ مػاًحر وىبنهاغً، زم مغخلت ما بػض 

التي احؿمذ بجضٌ مؼ الاجداص الاوعوبي بسهىم صولت اللاهىن. مؼ الترهحز غلى الضؾخىع التروي الجضًض  2016اهلالب 

 وهُفُت مػالجخه إلابضأ الفهل بحن الؿلُاث و هُف خافظ غلى مػاًحر صولت اللاهىن؟.  2017لػام 

                                                           
1  İbrahim Ö. Kaboğlu, Le système constitutionnel turc et les perspectives de révision, Conférence inaugurale de 

l’année Universitaire 2011-2012 ,  3 septembre 2011 à  la Faculté des  Sciences Juridiques, Politiques et Sociales 

de Tunis Université de Carthage, p2, publié : sur : 

http://www.leaders.com.tn/uploads/FCK_files/file/LE%20SYSTEME%20CONSTITUTIONNEL%20TURC%2

0ET%20LES%20PERSPECTUVES%20DE%20REVISION1.pdf 
2
 Irfan Neziroğlu et autres, GRANDE ASSEMBLEE  NATIONALE DE TURQUIE, GANT, Ankara 2013. p13. 

3
 Le critère politique : la présence d'institutions stables garantissant la démocratie, l'État de droit, les droits de 

l'homme, le respect des minorités et leur protection. 
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 1690أوال البييان الذسحوري مىذ وشأة جمهورية ثزكيا إلى غاًة عام 

حمهىعٍت جغهُا غلى أهلاى الضولت الػثماهُت، و وان طلً لػضة أؾباب صازلُت و زاعحُت، أما  للض كامذ

الضازلُت فخخمثل في الثىعة التي كاصها مهُف  هماٌ أجاجىعن يض الاخخالٌ ألاوعوبي  ويض الضولت الػثماهُت التي 

خخمثل في عغبت الضٌو الاوعوبُت في كبر أما الخاعحُت ف )1(واهذ كض فلضث ؾلُاتها بؿبب حمػُت الاجداص و الترقي.

الضولت الػثماهُت يمً خضوص يُلت هي خضوص جغهُا خالُا، و هى ما جمىً مىه ألاوعوبُىن مً زالٌ مػاهضة لىػان 

  )2(.1923ًىلُى  24الثاهُت اإلاإعزت في 

ىُت الىبري الترهُت نُاغت صؾخىع حضًض الىو  1921هفيحا 20وكض هاكل البرإلاان في  .بضأث الجمػُت الَى

ً ، الظي ٌؿدىض ئلى ئَاع اإلاباصب 1921وكض اغخمض صؾخىع غام ، الظي ناغخه لجىت زانت في غًىن قهٍغ

ىُت الىبري الترهُت  .الضًملغاَُت، في ظغوف اؾخثىاةُت وصون أي أغلبُت زانت ووان طلً هدُجت المخالن الجمػُت الَى

خألف صؾخىع غام .ؾلُت اؾخثىاةُت هجمػُت جأؾِؿُت ماصة وجدىاٌو اإلاىاص الدؿػت ألاولى اإلاباصب  24مً  1921ٍو

وفلا للضؾخىع، فان الؿُاصة ملً لألمت صون أي جدفظ أو جلُُض؛ و الؿلُاث و  .ألاؾاؾُت التي حؿدىض ئليها الضولت

خىلى عةِـ اإلاجلـ، الظي جيخسبه الجمػُت، مىهب عةِـ مجلـ الىػعاء  ػُت والخىفُظًت مسىلت للجمػُت؛ ٍو الدكَغ

      )3( .بدىم مىهبه

ىُت الىبري الترهُت واخخىي الضؾخىع غلى ماصة مخػللت بخىخُض الؿلُاث في حهاػ واخض، هى  ، الجمػُت الَى

ىُت الىبري الترهُت وطلً لغغبت مهُف  هماٌ أجاجىعن في طلً ختى نهاًت خغب الاؾخلالٌ. وكض أغُ   الجمػُت الَى

ىُت الػثماوي، هما أّن نالخُاث واؾػت هالها عةِـ  1876ىع نالخُاث واؾػت وهبحرة باإلالاعهت مؼ صؾخ الجمػُت الَى

ني الىبري الترهُت  مهُف  هماٌ أجاجىعن باإليافت ئلى نالخُاجه هغةِـ إلاجلـ الىػعاء في خيىمت اإلاجلـ الَى

ػُت و الخىف  لللىاث اإلاؿلحت. فدالت الحغب واهذ ؾبب في غضم فهل بحن الؿلُت الدكَغ
ً
 غاما

ً
ُظًت. وكاةضا

ىُت الىبري الترهُت  واهخمذ في فترتها الثاهُت بىيؼ صؾخىع حضًض بؿبب غضم ئلغاء اللاهىن ألاؾاس ي الجمػُت الَى

 للضعحت التي جلبي اخخُاحاُث الضولِت الجضًضة. بدُث جمذ  1921 بكيل عؾمي، وغضم وىن صؾخىع  1876لػام 
ً

وامال

ل 20اإلاىافلت غلى الضؾخىع الجضًض صؾخىع غام   )4(.1924 أفٍغ

لخػظًب والػلىبت اللاؾُت جم خظغ ا، ًخمخؼ الجمُؼ باإلاؿاواة أمام اللاهىن؛ خُث 1924ووفلا لضؾخىع غام 

ت الفىغ والخػبحر، ئيافت ئلى  ت الًمحر والضًً وهظلً خٍغ ت الصخهُت وخٍغ أو غحر الػاصًت، ويمً الضؾخىع الحٍغ

اث اإلاضهُت والؿُاؾُت. غحر أهه ال  وفي    . جىحض أخيام بكأن الحلىق الاكخهاصًت وؤلاحخماغُتحمُؼ الحلىق والحٍغ

ل  10 صٌؿمبر  5وأغُ  الخػضًل في   . ، جم ئلغاء الحىم الظي ًىو غلى أن الضًً الغؾمي للضولت هى ؤلاؾالم1928أفٍغ

                                                           
ت لليكغ و الخىػَؼ  1 ش الضولت الترهُت، الجىاصٍع ض مً الخفهُل خٌى حمػُت الاجداص والترقي أهظغ مإمُض أخمض غاػي، جاٍع  .142غمان . م  2015 إلاٍؼ

2 Traité de paix signé à Lausanne 24 juillet 1923, disponible sur le lien :  

http://www.eurel.info/IMG/pdf/gr_traite_lausanne.pdf 
3
 Türkiye Büyük Millet Meclisi , The Grand National Assembly of Turkey, published on :  

https://global.tbmm.gov.tr/index.php/en/yd/icerik/12 
ش الضؾاجحر الترهُت ، الجابغي زحر الضًً   4 لت للخدغع مً ؾُىة الػؿىغ،  -جاٍع   : ، ميكىع غلى اإلاىكؼ2017ماعؽ  5مػغهت ٍَى

https://www.noonpost.org/content/16923 

https://www.noonpost.org/author/3624
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ذ والترشح 1934 ت، ئنال  1937فُفغي  5وفي  .للمغأة خم الخهٍى ىُت، قػبٍى خُت، ونفذ الضولت بأنها "حمهىعٍت، َو

 (1).وغلماهُت" في الضؾخىع 

بػضم فخذ اإلاجاٌ الؿُاس ي، بػض  1938جمحزث فترة خىم اجاجىعن اإلامخضة مىظ وكأة الجمهىعٍت ئلى غاًت 

وفاجه جىلى عةاؾت الجمهىعٍت غهمذ ئًىىهى الظي فخذ الباب أم الخػضصًت الحؼبُت، خُث جمىً الحؼب الضًملغاَي 

و كض غمل هظا  1960و  1950، و جىلى خىم البالص بحن الفترة اإلامخضة بحن مً الفىػ غلى خؼب الكػب الجمهىعي

حن و شجػهم لللُام باهلالب غؿىغي غام   )2(.1960الحؼب غلى فخذ اإلاجاٌ الضًني ألامغ الظي أزاع خفُظت الػؿىٍغ

 القاهون ودولة القاهون  سيادةثاهيا فترة ثأثير الوصاًة على  

ت يض اإلاإؾؿاث  1997و  1960 و جىدهغ هظه الفترة بحن غامي و جخمحز بخىغاع الاهلالباث الػؿىٍغ

و الغابؼ  1980والثالث  1971و الثاوي غام  1960الضؾخىعٍت. خُث ًالخظ ان جغهُا غغفذ أعبػت اهلالباث، ألاٌو غام 

ُاث اإلاضهُت . وهى ما ٌػُي اهُباغا بأن مػالم صولت اللاهىن ازخفذ لخدل مدلها وناًت الجِل غلى الؿل1997غام 

 مً زالٌ أحهؼة جمخػذ بهالخُت ال خضوص لها. 

ش   خُث في جىفُظ اهلالب يض الحيىمت اإلاىخسبت، وجم  Gurselهجح الججراٌ غىعؾاٌ  1960ماي  27بخاٍع

غضهان  »، وبػض مداهمت غحر غاصلت جم ئصاهت  ”حالٌ باًاع“و عةِـ الجمهىعٍت  ”غضهان مىضَعـ“اغخلاٌ عةِـ الىػعاء 

لُخىكف الػمل باإلاإؾؿاث اإلاىخسبت و اؾدبضالها    )3(بػلىبت ؤلاغضام و حالٌ باًاع بػلىبت السجً اإلاإبض. ”ـمىضَع

 .  1961بغحر اإلاىخسبت ججؿض وناًت الجِل غلى اإلاإؾؿاث الؿُاؾُت، و بػض طلً نضع صؾخىع 

ىُل مجلـ غلى حك 111خُث خغم مً زالٌ اإلااصة  1960غلب اهلالب غام  1961وللض ويؼ صؾخىع 

ت الحم في ئصاعة الكإون الػامت و مماعؾت صوع صؾخىعي ؾُاس ي  ني و مىذ بظلً للاصة اإلاإؾؿت الػؿىٍغ ألامً الَى

 )4(صاةم.

غمذ الاخخجاحاث جغهُا و عجؼث الحيىمت غً اخخىائها، مما أصي بلُاصة الجِل ئلى ئنضاع  1971وفي غام 

ت ًُالب الجِل بمىحبها عةِـ الىػع  ت و ئال فان الجِل ؾِخضزل و مظهغة جدظًٍغ ل بديىمت كٍى اء ؾلُمان صًمحًر

 )5(ًماعؽ خله الضؾخىعي و ٌؿخلم ملالُض الحىم مما صفؼ عةِـ الىػعاء لالؾخلالت.

ا و جغهؼث الؿلُاث في ًض مجلـ ألامً  1980ؾبخمبر  12وفي  ً اهلالبا غؿىٍغ هفظ  الججراٌ هىػان ئًفٍغ

ش  ني الظي أنبذ عةِؿه بخاٍع حن في اعحاء البالص 1980ؾبخمبر  14الَى ، و اغُُذ نالخُاث مىؾػت للحيام الػؿىٍغ

و نىصعث ممخلياتها،  1982و خل الاخؼاب غام  1981بمىحب اللىاهحن الػغفُت، و جم خظغ اإلاىاككاث الؿُاؾُت غام 

                                                           
1
 Türkiye Büyük Millet Meclisi , The Grand National Assembly of Turkey, published on : 

https://global.tbmm.gov.tr/index.php/en/yd/icerik/12 
، 2002/2011غبض اللُُف زًغ غبض اللُُف ؾضه، الخُىع الضؾخىعي للمفاهُم الضًملغاَُت و غىامل خماًتها في الىظام الؿُاس ي التروي    2

ىُت هابلـ   .11و  10، م 2013مظهغة ماحؿخحر ، حامػت الىجاح الَى
-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/20718562-e61d-4e13-98a7غضهان مىضَعـ، ملاٌ ميكىع غلى    3

9d0c6547aa91 
 .112و  111، م 2013ص. َاعق غبض الجلُل، الػؿىغ و الضؾخىع في جغهُا، صاع نهًت مهغ لليكغ، اللاهغة   4
ت و ؤلاؾالم الؿُاس ي، صاع الكغوق،  اللاهغة  الهغاع بحن اإلاإؾؿت الػؿىٍغ –عيا هالٌ، الؿُف و الؿُف والهالٌ جغهُا مً اجاجىعن ئلى أعبيان   5

 .125،  م 1999
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ت أخيام باإل  160200و حغي اغخلاٌ  غضام في خم مىاًَ، و اغللذ صحُفت  حىمهىعٍتي و أنضعث اإلاداهم الػؿىٍغ

 )1(شخو.  3600

ش  1980ويػذ الاصاعة الؿُاؾُت اإلاىبثلت غً اهلالب  و غغى غلى  1982هىفمبر  18صؾخىع حضًض بخاٍع

ا لغاًت الىكذ الحالي. 1982والًؼاٌ صؾخىع  (2)% ال.8,63% وػم، 91,37وواهذ هدُجت الاؾخفخاء اؾخفخاء قػبي   ؾاٍع

ت أهثر كىة مً زالٌ الهالخُاث اإلاتزاًضة التي مىدذ إلاىهب الؿلُت الخىفُظً 1982و للض هغؽ صؾخىع 

 في ظغوف مػُىت بأن ًلىص اللىاث اإلاؿلحت 
ً

عةِـ الجمهىعٍت ومجلـ ألامً اللىمي. وكض أنبذ الغةِـ آلان مسىال

ػُت فخم الػمل بىظام الهُئ92وفم اإلااصة ) ني.  اما الؿلُت الدكَغ ت ( ووان هظا الحم ملخهًغا غلى اإلاجلـ الَى

ني التروي الىبحر خُث أّن صؾخىع  وان كض كؿم البرإلاان التروي ئلى مجلـ الكُىر ومجلـ  1961الىاخضة للمجلـ الَى

غلى وحىص مجلـ  118غلى اؾخلاللُت اللًاء. هما خافظذ اإلااصة  1982وههذ اإلااصة الخاؾػت مً صؾخىع  )3(الىىاب.

ني. وهغؾذ اإلااصة   خالت ألاخيام الػغفُت. 122اصة خالت الُىاعب و اإلا 119ألامً الَى

ش  ني بخاٍع يض خيىمت هجم الضًً أعبيان  1997فُفغي  28أما الاهلالب الغابؼ وان مً كبل مجلـ ألامً الَى

م مظهغاث نضعث غً اإلاجلـ جسلى بمىحبها عةِـ الىػعاء غً  الظي وان ًلىص خيىمت جدالف، و وان طلً غً ٍَغ

 )4(لالب ما بػض الحضازت.مىهبه. و ٌؿمي البػٌ هظا الحضر باه

 في مجال دولة القاهون   ثالثا ثأثير معاًير كوبنهاغً على الاصالحات الذسحورية في ثزكيا

بت مً الغغب بدىم الجغغافُا وهى ما عجل باهًمامها ئلى اإلاإؾؿاث الضولُت الغغبُت،  حػخبر جغهُا صولت كٍغ

ومىظمت ألامً والخػاون في أوعوبا، لىً غىضما أعاصث  1949و مجلـ أوعوبا مىظ  1952فهي غًى في الىاجى مىظ غام 

َغخذ غلى َاولت الىلاف ألابػاص اإلاخهلت بضولت اللاهىن و خلىق  )5(،1987ان جىًم لالجداص ألاوعوبي غام 

 وؾُاصة اللاهىن و اؾخلغاع اإلاإؾؿاث. و هى ما ًظهغ مً زالٌ مػاًحر وىبنهاغً. ؤلاوؿان

مً وزُلت الاجداص الاوعوبي و  1فلغة  6و اإلااصة  49انها الكغوٍ الىاعصة في اإلااصة حػغف مػاًحر وىبنهاغً غلى 

ىفيها، و ؾمُذ غلى مضًىت وىبنهاغً ألهه جم الاجفاق غليها في خالتي ًجب غلى ول صولت جترشح لالهًمام لالجداص ان حؿ

خػلم اإلاػُاع الؿُا )6(.1993اإلاجلـ الاوعوبي اإلاىػلض في وىبنهاغً غام  س ي بمإؾؿاث مؿخلغة جًمً الضًملغاَُت ٍو

 وصولت اللاهىن وخلىق ؤلاوؿان و اخترام ألاكلُاث و خماًتهم.

                                                           
 .142 -140عيا هالٌ، اإلاغحؼ الؿابم، م   1
ش "صؾخىع الاهلالب الػؿىغي الؿاعي في جغهُا،  1982جغن بغؽ، صؾخىع    2  :، مخىفغ غلى الغابِ 2015صٌؿمبر  15وكغ بخاٍع

https://www.turkpress.com.tr/node/16424 
خي للضؾاجحر الترهُت، مدمض   3 ش خؿً اللضو، الخُىع الخاٍع   : ، مخىفغ غلى الغابِ الخالي2015هىفمبر  12وكغ بخاٍع

http://www.turkpress.co/node/15054 
4
 Escurat Celia, La Turquie dans l’Europe perspective économique, séminaire soutenu le 4 septembre 2006, 

Université Lyon 2, p 23.  
5
 Omer Bozkurt, L’Union européenne et la Turquie – une relation complexe, Fragile, et fluctuante, Turkish 

Public Administration Annual, Vol 27-28 2001-2002, pp 69-81, page 74, publié sur :http://www.todaie.edu.tr 
6
 Académie européenne de Berline, valise pédagogique sur l’élargissement de l’union européenne, page 01, 

publié sur le lien : www.centre-robert-schuman.org 
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للض ؾاهمذ مػاًحر وىبنهاغً في خث جغهُا غلى يغوعة اللُام بانالخاث صؾخىعٍت ختى جدظ  بمىافلت 

  )1(ُتها في الاهًمام لالجداص الاوعوبي.الاهًمام لالجداص الاوعوبي. و ًظهغ طلً مً زالٌ الحلب التي أظهغث فيها جغهُا ه

ىُت لخالةم مػاًحر الاجداص الاوعوبي، مثال  وبالفػل غضلذ جغهُا صؾخىعها غضة مغاث، هما غضلذ كىاهُنها الَى

 وجدلحر الضولت اػصعاء غلىبت جسفٌُ التروي، خُث جم الػلىباث كاهىن  في حػضًالثأكغث جغهُا  2002في ؾىت 

ؼ مدامُه، ملابلت في اإلاتهم خم ؾُؼومإؾؿاتها، هما جم جى  ت و جم حػٍؼ ت الصحافت ويمان خٍغ الغحر  الجمػُاث خٍغ

ت الؿلمي، وجىؾُؼ الخجمؼ خم خيىمُت ، وجىؾُؼ  .الؿُاؾُت ألاخؼاب حكىُل خٍغ

ؼ لحلىق  ألاوعوبُت اإلادىمت كغاعاث جُبُم هما جم جفػُل الضفاع، هما جم الغاء غلىبت  خم ؤلاوؿان، وحػٍؼ

 الخلاض ي باغاصة الجمػُاث الغحر خيىمُت، و الؿماح أوكُت مجاالث بخىؾُؼ 2003هما كامذ جغهُا في ؾىت  ؤلاغضام.

ىوي البث باحغاء لحلىق ؤلاوؿان، و الؿماح ألاوعوبُت اإلادىمت كغاعاث غلى اؾدىاًصا اإلاسخلفت،  واللهجاث باللغاث الخلفٍؼ

ل مجلـ مً ًغغبىن  ماب ألبىائهم اإلاىاَىحن حؿمُت أمام اللُىص و جم ئػالت  مإؾؿت ئلى اللىمي ألامً أؾماء، هما جم جدٍى

 . 1966مضهُت، هما ناصكذ جغهُا غلى الػهضًحن الضولُحن لحلىق ؤلاوؿان لػام 

غ اإلاخابػت للجىت ألاوعبُت الخابػت لالجداص ألاوعوبي أن جغهُا هجحذ في  الىفاء باإلاػاًحر الؿُاؾُت و ٌػترف جلٍغ

 2010ؾبخمبر  12وكض أجاخذ مجمىغت الخػضًالث الضؾخىعٍت التي أكغث في اؾخفخاء أحغي في  بما فُه الىفاًت. 

وجدض ؤلانالخاث   .قغوٍ الخلضم في غضص مً اإلاجاالث، مثل الؿلُت اللًاةُت والحلىق ألاؾاؾُت وؤلاصاعة الػامت

 ً ت؛ وئغاصة هُيلت اإلادىمت الضؾخىعٍت؛ وجىؾُؼ جيٍى اإلاجلـ ألاغلى لللًاة واإلاضغحن مً ازخهام اإلاداهم الػؿىٍغ

الػامحن، وحػله أهثر جمثُال للؿلُت اللًاةُت هيل؛ جىؾُؼ هُاق الحلىق الىلابُت في اللُاع الػام؛ وجىفحر ألاؾاؽ 

 )2(الغخماص جضابحر زانت لحماًت خلىق اإلاغأة والُفل؛ ويمان خماًت البُاهاث الصخهُت.

في مجال دولة   ن في الاصالحات الذسحورية في ثزكيارابعا دور املحكمة ألاوروبية لحقوق إلاوسا

 القاهون 

 لحلىق  ألاوعوبُت الاجفاكُت في غليها اإلاىهىم قياوي فغصًت جلضًم إلاىاَىيها الحم في 1987 ؾىت أجاخذ جغهُا

 اللغاعاث التي أزظث ؤلاوؿان، و لحلىق  ألاوعوبُت للمدىمت باالزخهام ؤلاحباعي  1990 اغترفذ غام زم ؤلاوؿان

ٌ  بكيل أهثر حكغل بترهُا اإلاخػللت اللًاًا في ؤلاوؿان لحلىق  ألاوعوبُت اإلادىمت جهضعها ألاغماٌ غلى مؿخىي  حضو

 مجلـ ِكَبل جىفُظها مً مخابػت وجخم طاجه آلان في ملؼمت اللغاعاث هظه أن وبؿبب ؤلاصاعة الؿُاؾُت وهظا الغأي الػام،

ُت وكاهىهُت ؾخىعٍتص ئنالخاث َغح جم فلض ألاوعوبي اإلاجلـ وػعاء
ُ
 ألاوعوبُت اإلادىمت كغاعاث الىفاء بملخًُاث بغ

ا اإلاالخظ ممىًىا. ومً جىفُظها حػل أحل مً أي ؤلاوؿان لحلىق  ًً  وؤلانالخاث الضؾخىعٍت الخػضًالث مً الىثحر أن أً

                                                           

1
 JEAN MARCOU, Etat et Etat de droit en Turquie, Pouvoirs  n°115 - La Turquie - novembre 2005 - pp.25-40, 

publié sur le lien : http://www.revue-pouvoirs.fr/Etat-et-Etat-de-droit-en-Turquie.html 

2
 Commission Européenne,  Key findings of the 2010 progress report on Turkey, Brussels, 9 November 2010, 

publié sur : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-562_en.htm 
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ذ مىظ التي اللاهىهُت  كغاعاث اإلادىمت لخًُاثبم الىفاء ئلى طاجه آلان في تهضف واهذ آلان وختى الدؿػُيُاث غلض أُحٍغ

 )1(جىفُظها. غلى الػمل زم ومً ؤلاوؿان، لحلىق  ألاوعوبُت

كغاع  2899وحكحر الاخهاةُاث الغؾمُت للمدىمت ألاوعوبُت لحلىق ؤلاوؿان اهه جم الخىنل ئلى ئنضاع 

مً كبل  2017    ئلى غاًت    1959جىنلذ فُه اإلادىمت ئلى زغق الاجفاكُت الاوعوبُت لحلىق ؤلاوؿان في الفترة مً 

ت الخػبحر، و  726باهتهان الحم في الحُاة، و خالت  136جغهُا، حػللذ  حػللذ باهتهان خالت  878خالت باهتهان خٍغ

اهتهان لحم اإلالىُت. و غحرها مً باقي الحلىق اإلاىفىلت بمىحب الاجفاكُت الاوعوبُت  657الحم في مداهمت غاصلت، و 

 )2(لحلىق ؤلاوؿان.

 دولة القاهون في مواجهة الذولة العميقة و الكيان املواسي  خامسا ثحذًات

غاهذ اإلاىظىمت الضؾخىعٍت في جغهُا مً مػًالث حػللذ بالضولت الػمُلت و الىُان اإلاىاػي وهظام الىناًت، 

و صؾخىع  1961و ٌػخبر ألازحر أهثر التهضًضاث التي جىاحه الخدٌى الضًملغاَي، فىظام الىناًت هغؽ مىظ صؾخىع 

ني، و لػل ججغبت اهلالب ما بػض الحضازت هي التي واهذ الؿبب للؿلُت الؿُاؾُت  1982 مً زالٌ مجلـ ألامً الَى

ش التروي  ت في الكإون الؿُاؾُت، و ًثبذ الخاٍع في جغهُا لخبدث غً خلٌى مً أحل الحض مً جضزل اإلاإؾؿت الػؿىٍغ

ت في اإلاؿاةل الؿُاؾُت ًظهغ مً ز الٌ وؾُلخحن، ألاولى هي الاهلالب و الثاهُت ئلى أن جضزل اإلاإؾؿت الػؿىٍغ

و جم  2007ؤلاهظاعاث اإلاىحهت لإلصاعة الؿُاؾُت. و مً أحل اللًاء غلى هظام الىناًت غضٌ الضؾخىع التروي غام 

لت اهخساب عةِـ الجمهىعٍت و أنبذ ًيخسب مً كبل الكػب بػض أن وان اهخسابه ًيىن مً كبل البرإلاان.  )3(حغُحر ٍَغ

قبياث مً اإلاجمىغاث ويباٍ اللىاث اإلاؿلحت الظًً أزظوا غلى الضولت الػمُلت في جغهُا فُلهض بها أما 

غاجلهم خماًت غلماهُت الضولت الترهُت بػض كُامها غلى ًض مهُف  هماٌ أجاجىعن ومداعبت أي خغهت أو فىغ أو خؼب 

  )4( .ف وظهىع إلافهىم الضولت الػمُلتأو خيىمت تهضص مباصب الضولت الترهُت الػلماهُت، ووان طلً أٌو حػٍغ

التي أؾؿها فخذ هللا   „„زضمت„‘ أما الىُان اإلاىاػي هى مهُلح عؾمي لضي الحيىمت الترهُت ًلهض به مىظمت

ت و اللًاء و ؤلاغالم مً زالٌ اإلاضاعؽ  )5(غىلً، وجمىً الىُان اإلاىاػي مً زاللها مً الدؿغب ئلى اإلاإؾؿت الػؿىٍغ

ت التي جسغج منها مئاث ألاالف مً الخالمُظ الظًً أنبدىا فُما بػض يباٍ ؾامحن أو ئَاعاث غالُت، ٌػملىن  الخحًر

                                                           
ر ة الهامخت خهاصعةاؾت الىػعاء، الثىع  1 ٌ  الخغحُّ  .28، م 2012، عةاؾت الىػعاء، أهلغة 2002/2012جغهُا  في الضًملغاَي والخدى

2
 Statistiques 1959-2017, Cour Européenne des Droits de l’Homme, 

publié:http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2017_FRA.pdf  
 .2007، حػضًل  1982خىع مً صؾ 102اإلااصة   3

  : ئبغاهُم الؿُض، ما هي الضولت الػمُلت؟، مغهؼ الغوابِ للضعاؾاث الاؾتراجُجُت، ميكىع غلى  4

http://rawabetcenter.com/archives/10366 
ؼ الخماف، الىظام الؿُاس ي التروي في غهض خؼب الػضالت و الخىمُت   5  .80ىخضة الػغبُت، م ، مغهؼ صعاؾاث ال2014- 2002عها غبض الػٍؼ

 : أهظغ خٌى فخذ هللا غىلً

- Helen Rose Ebaugh, The Gülen Movement : A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in 

Moderate Islam, Springer, Dordrecht, 2010. 

- Louis-Marie Bureau, La Pensée de Fethullah Gülen. Aux sources de l’« islamisme modéré », 

L’Harmattan, Paris, 2012. 
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وهى ما قيل تهضًضا غلى البىاء اإلاإؾؿاحي اإلاىخسب ظهغ مً زالٌ مداولت  )1(جدذ جأزحر مً عةِـ مىظمت زضمت،

 .2016الاهلالب غام  

 على دولة القاهون ومعاًير كوبنهاغً 2019سادسا ثأثير ثذابير مواجهة الاهقالب الفاشل عام 

ش  لُت  15بخاٍع ت و  2016حٍى قغع مجمىغت مً الًباٍ في جىفُظ اهلالب غؿىغي يض خيىمت خؼب الحٍغ

الػضالت اإلاىخسبت صًملغاَُا، والتي ًغأؾها بً غلي ًلضعم بهفخه عةِؿا للىػعاء و عحب َُب أعصوغان عةِؿا 

و جم كهف  2000و أنِب أهثر مً   شخو 300الب زلُلت حضا خُث جىفي للجمهىعٍت، و واهذ خهُلت مداولت الاهل

ما ُوجم اخخجاػ عةِـ ألاعوان زلىص ي أواع. وجأهض ف )2(مبنى البرإلاان و صاعث مػاعن قضًضة في مدُِ مغهؼ أمً أهلغة،

ً، و أنضعث الىُابت بػض ألحهؼة ألامً و الحيىمت الترهُت أن مىفظي مداولت الاهلالب هم مىدؿبي مىظمت فخذ هللا غىل

لُت  16الػامت ًىم   )3(أمغا باغخلاٌ مىفظي الاهلالب الظًً أؾؿىا غىض الاهلالب لجىت الؿالم في البالص.  2016حٍى

هىاب بغإلااهُحن مً خؼب مػاعى، و اغخلاٌ  10وهخج غً الخضابحر الحيىمُت إلاىاحهت مداولت الاهلالب خبـ 

ذ ش 40000كايُا و  2386صحفي، و خبـ  150 مىظفا صون تهم،  66000مىظفا و جىكُف  63000خها، و جم حؿٍغ
 )5(كايُا. 4000وجم غٌؼ  )4(

مً ألاهمُت بميان مػغفت مىكف الاجداص الاوعوبي مً مداولت الاهلالب الفاقلت، ألن الاهلالب الػؿىغي هى 

مػاًحر وىبنهاغً. خُث أن البرإلاان و ال ًخفم مؼ  هضم ليل اإلاؿاعاث الضًملغاَُت و ال ًخفم مؼ مػاًحر صولت اللاهىن 

ىُت الترهُت في ئخالت اإلاؿإولحن غلى الػضالت.  ألاوعوبي أصان مداولت الاهلالب و اغترف بالحم الكغعي للؿلُاث الَى

ش  كغع وكف مفاوياث اهًمام جغهُا لالجداص ألاوعوبي بؿبب الخضابحر التي  2016هىفمبر  26لىً البرإلاان ألاوعوبي بخاٍع

ا جغهُا إلاىاحهت الاهلالب، و بغع البرإلاان ألاوعوبي هظا اإلاىكف بؿبب الاغخلاالث التي َالذ اللًاة و اإلاىاَىحن كامذ به

ذ الػلني للؿلُاث الترهُت  و الصحفُحن و الػضص الهاةل مً اإلاىظفحن اإلاؿغخحن صون جىحُه تهمت حىاةُت، و الخهٍغ

ألاوعوبي جلً الخضابحر اهتهاوا للُم الضًملغاَُت و خلىق ؤلاوؿان و  بالػىصة بالػمل بػلىبت ؤلاغضام. و اغخبر البرإلاان

 )6(صولت اللاهىن التي بني الاجداص ألاوعوبي غليها.

 

 

                                                           
سُت، البيُت ، الغؤٍت و الخىظُم،  –حماغت الخضمت  –أهظغ حالٌ زكِب و أماٌ وقىان، الىُان اإلاىاػي في جغهُا   1 لُت  25الجظوع الخاٍع ، 2016حٍى

 http://idraksy.net/wp-content/uploads/2016/07/Parallel-regime-Service-group.pdf : ، ميكىع غلى8م 
2
 François Asselineau , la tentative de coup d’État en Turquie : un révélateur des luttes internes aux lourdes 

conséquences géopolitiques, 13 août 2016, page 5, publier sur le lien : https://www.upr.fr/.../tentative-de-coup-

detat-turquie-revelateur-luttes-internes-aux 
مً ًىلُى و اهخهاع ئعاصة الكػب، ًئنضاعاث عةاؾت الجمهىعٍت،  15عةاؾت الاجهاٌ اإلاإؾؿاحي الخابػت لغةاؾت الجمهىعٍت، اإلاداولت الاهلالبُت في   3

 .15،  م 2016أهلغة 
4
  Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 sur les relations entre l’Union européenne et la 

Turquie (2016/2993(RSP)) 
5
 Hélène Voisin, Turquie : l'indépendance de la justice en danger, groupe de recherche et  d’information sur la 

paix et la sécurité, Bruxelles 2017, p 1. 

6
 Ibid. 
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  2012سابعا الحعذًل الذسحوري عام 

ل  16للض أزاع حػضًل الضؾخىع التروي بمىحب اؾخفخاء  حضال واؾػا خٌى ظغوفه و مًمىهه،  2017أفٍغ

ش خفللض جم حػضًل الضؾ لُت  12ىع زالٌ فترة خالت الُىاعب اإلاػلىت بخاٍع  خاٌ ، فالضؾخىع التروي ًلغ أهه في2016حٍى

ث ٌ حؿتهضف الىُاق واؾػت غىف أغماٌ وكىع غلى حضًت مإقغاث جبضَّ  أعؾاه الظي الضًملغاَي الحغ الىظام جلٍى

اث الحلىق  أو الضؾخىع   ًجىػ  غىف، أغماٌ زُحر بؿبب هدى غلى الػام الىظام جضهىع  خاٌ في أو ألاؾاؾُت، والحٍغ

ني، مجلـ مؼ الدكاوع  وبػض الجمهىعٍت، عةِـ بغةاؾت اإلاىػلض الىػعاء إلاجلـ  في الُىاعب  خالت ٌػلً أن ألامً الَى

و للض قمل الخػضًل جىاػن الؿلُاث (1)ؾخت أقهغ. جخجاوػ  ال لفترة البالص، أهداء حمُؼ في أو أهثر، أو واخضة مىُلت

 ت زهىنا في مجاٌ اإلاإؾؿت اللًاةُت و الخدٌى مً هظام بغإلااوي ئلى هظام عةاس ي.الثالر في الضول

 جعذًل في مجال املؤسسة القضائية .1

 ًظهغ طلً غلى مؿخىي اإلاجلـ ألاغلى لللًاء و اإلادىمت الضؾخىعٍت.

 جعذًل في جشكلية املجلس ألاعلى للقضاء و املذعيين  . أ

ًُلؼ ٌ  اإلاخػللت ؤلاحغاةُت باإلاهام نواإلاضغح لللًاة اإلاجلـ ألاغلى ًخىلى ٍو  في الػامحن واإلاضغحن اللًاة بلبى

ت، وحػُُنهم اإلاضهُت اإلاداهم  ئلى وجغكُتهم غامت بهفت وجغكُتهم مإكخت ؾلُاث ومىدهم أزغي  مىانب ئلى وهللهم وؤلاصاٍع

 .غليهم وغؼلهم الخأصًبُت الػلىباث وفغى اإلاهىت، في لالؾخمغاع نالخُتهم غضم ًدبحن بمً اإلاخػللت واللغاعاث الفئت ألاولى،

خسظ  الىُاق أو حغُحر اإلاداهم، ئخضي بالغاء الػضٌ وػاعة مً اإلالضمت اإلالترخاث بكأن النهاةُت اللغاعاث اإلاجلـ ٍو

إصي اإلاداهم، ئخضي لىالًت ؤلاكلُمي ىاٍ التي ألازغي  اإلاهام هظلً ٍو
ُ
 )2(الضؾخىع واللىاهحن. بمىحب به ج

خيىن    وغكٍغً ازىحن مً 1982واإلاضغحن بمىحب صؾخىع  لللًاة ألاغلى اإلاجلـ ٍو
ً
  غًىا

ً
 غكغ وازني أؾاؾُا

 
ً
ىلؿم غًىا ، ٍو

ً
غأؽ .غغف زالر ئلى اخخُاَُا ـَ  ٍو يىن  الػضٌ، وػٍُغ  اإلاجل   الػضٌ وػاعة وهُل ٍو

ً
 بدىم اإلاجلـ في غًىا

ػحن .مىهبه  ص أؾاؾُحن، أغًاء أعبػت عةِـ الجمهىعٍت وَُ  في الخضَعـ هُئاث أغًاء بحن مً م،مإهالته اللاهىن  ًدّضِ

 أغىام،  أعبػت لفترة واإلادامحن، مجاٌ اللاهىن،

ن ػّحِ
ُ
 أغًاء بحن مً اخخُاَُحن ومثلهم أغًاء أؾاؾُحن زالزت الػلُا الاؾخئىاف إلادىمت الػمىمُت الجمػُت وح

ن اإلادىمت، ػّحِ
ُ
ً أؾاؾُحن الضولت إلاجلـ الػمىمُت الجمػُت وح ػّحِن اإلاجلـ، أغًاء بحن مً ناخخُاَُح ومثلهما غًٍى

ُ
 وح

  الػضٌ ألواصًمُت الػمىمُت الجمػُت
ً
  الترهُت غًىا

ً
  وآزغ أؾاؾُا

ً
يخسب .أغًائها بحن مً اخخُاَُا  واإلاضغىن  اللًاة ٍو

 غنهم حؿلِ لم الظًً اللًاة أو ألاولى الفئت كًاة بحن مً اخخُاَُحن وأعبػت أغًاء أؾاؾُحن ؾبػت اإلاضهُىن  الػامىن 

يخسب .ألاولى الفئت مً كًاة الالػمت لُيىهىا اإلاإهالث ىن  الػامىن  واإلاضغىن  اللًاة ٍو أؾاؾُحن  أغًاء زالزت ؤلاصاٍع

ً  مً لُيىهىا كًاة الالػمت اإلاإهالث غنهم حؿلِ لم الظًً اللًاة أو ألاولى الفئت كًاة بحن مً اخخُاَُحن وغًٍى

 (3).للمىهب غلهمق فترة اهتهاء غىض اهخسابهم ئغاصة وججىػ  .ألاولى الفئت

                                                           
 . 1982مً صؾخىع  120اإلااصة   1
 .1982مً صؾخىع  8فلغة  159اصة اإلا  2
 .1982مً صؾخىع  2الفلغة  159اإلااصة   3
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لت حػُحن و اهخساب أغًاء اإلاجلـ  2017أما حػضًل الضؾخىع لػام  ت غلى ٍَغ فلض أصزل حػضًالث حظٍع

، خُث ًخيىن مً وػٍغ الػضٌ و أمحن وػاعة 22غًىا بضال مً  13ألاغلى لللًاة و اإلاضغحن، فلض أنبذ ًخيىن مً 

وفلا  16ون أن جمثل اإلاإؾؿت اللًاةُت التي واهذ جمثل ب ، ص7و ًيخسب البرإلاان  4الػضٌ و ٌػحن عةِـ الجمهىعٍت 

. و ًغي البػٌ هظا ال ًسضم مبضأ الفهل بحن الؿلُاث ألن عةِـ الجمهىعٍت هى 2010اإلاػضٌ غام  1982لضؾخىع 

مً ٌػحن وػٍغ الػضٌ و هى عةِـ الحؼب الحاهم في البرإلاان، أي أهه ؾِؿُغ غلى حكيلُت اإلاجلـ ألاغلى لللًاة و 

  )1(ضغحن الػامحن.اإلا

 ب جعذًل في جشكيلة املحكمة الذسحورية 

جخىلى اإلادىمت مهمخحن أؾاؾِخحن ألاولى هي الغكابت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن والثاهُت هي مداهمت هباع 

غاحؼ
ُ
ىُت الَى للجمػُت الضازلي والىظام اللاهىن، كىة لها التي واإلاغاؾُم اللىاهحن الضؾخىعٍت اإلادىمت الغؾمُحن، خُث ج

  الضؾخىعٍت، خُث مً لترهُا الىبري 
ً
، قىال

ً
  لها اإلاغفىغت الُلباث في وجفهل ومىيىغا

ُ
 فغاصي. وجغاحؼ اإلادىمت

  الخػضًالِث 
َ
 يض اإلادىمت الضؾخىعٍت أمام الُػً ًمىً وال .فدؿب الكيل خُث مً صحتها مً وجخدلم الضؾخىعٍت

 غضم بؿبب ػمً الحغب، في أو الػغفُت ألاخيام أو ُىاعب ال خالت أزىاء جهضع التي اللاهىن  كىة لها التي اإلاغاؾُم

  صؾخىعٍتها،
ً
. أو قىال

ً
  (2)مىيىغا

داهم
ُ
ىُت الجمػُت وعةِـ الجمهىعٍت، عةِـ الػلُا، اإلادىمت بهفتها الضؾخىعٍت، اإلادىمت وج الىبري  الَى

 الػلُا، ومجلـ ؾخئىافالا  ومدىمت الضؾخىعٍت، اإلادىمت مً ول وأغًاء وعؤؾاء الىػعاء، مجلـ وأغًاء لترهُا،

ت الاؾخئىاف ومدىمت الضولت، ت واإلادىمت الػلُا، الػؿىٍغ ت ؤلاصاٍع  واإلاضغحن، ألاغلى لللًاة واإلاجلـ الػلُا، الػؿىٍغ

 (3).بأصائهم إلاهامهم اإلاخهلت الجغاةم في وهىابهم، الغةِؿحن الػامحن واإلاضغحن اإلاداؾباث، وصًىان

، وجيخسب غكغ مً ؾبػت 1982ىع َبلا لضؾخ الضؾخىعٍت اإلادىمت جخيىن 
ً
ىُت الجمػُت غًىا  الىبري  الَى

ً الؿغي  باالكتراع لترهُا  ملػض ليل بُنهم مً وأغًاؤه صًىان اإلاداؾباث عةِـ ًغشحهم زالزت بحن مً ازىحن، غًٍى

  قاغغ،
ً
جغي  التي اباثالاهخس جلً وفي .اإلاؿخللحن اإلادامحن مً بحن اإلادامحن هلاباث عؤؾاء ًغشحهم زالزت بحن مً وغًىا

ُ
 ج

ىُت الجمػُت في ، الاكتراع في ألاغًاء غضص ئحمالي مً الثلثحن أغلبُت ملػض الفىػ بيل ًخُلب لترهُا، الىبري  الَى  ألاٌو

ٌ  حػظع فاطا .الثاوي الاكتراع في غضص ألاغًاء إلحمالي اإلاُللت وألاغلبُت  الثاوي، الاكتراع في مُللت أغلبُت غلى الحهى

جغي  يخسب الثاوي، الاكتراع في ألانىاث أهثر غلى خاػا اللظًً الازىحن اإلاغشححن بحن زالث اكتراع ًُ ًدهل  الظي اإلاغشح وٍُ

    .ألانىاث مً غضص أغلى غلى

ن ػّحِ
ً الػلُا، الاؾخئىاف مدىمت مً أغًاء زالزت الجمهىعٍت عةِـ وَُ   مجلـ مً ازىحن وغًٍى

ً
 الضولت، وغًىا

 
ً
  الػلُا، تالػؿىٍغ الاؾخئىاف مدىمت مً واخضا

ً
  وغًىا

ً
ت اإلادىمت مً واخضا ت ؤلاصاٍع  زالزت بحن الػلُا، مً الػؿىٍغ

 زالزت بحن مً وزالزت  أغًاء، قاغغ؛ ملػض ليل وأغًائها عؤؾائها بحن مً الهُئاث لهظه الػمىمُت الجمػُاث جغشحهم

 والاكخهاص اللاهىن  مجاالث في هُئاث الخضَعـ أغًاء بحن مً قاغغ ملػض ليل ألاغلى الخػلُم مجلـ ًلضمهم مغشححن

                                                           
1
 Fatih TOMBULOGLU   et  Gulcan KOLAY,  vers une monarchie  présidentielle en turquie, Institut des 

relations internationales et stratégiques, Paris 2017, p 4. 
 .1982خىع مً صؾ 1الفلغة  148اإلااصة   2
 .1982مً صؾخىع  6الفلغة  148اإلااصة   3
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جي مً ألاكل غلى ملػض ليل اإلاغشححن الثالزت ازىان مً ًيىن  أن غلى باإلاجلـ، ألاغًاء غحر مً الؿُاؾُت والػلىم  زٍغ

 الفئت وكًاة الػامحن واإلاضغحن اإلاؿخللحن واإلادامحن اإلاىظفحن الخىفُظًحن هباع بحن مً أغًاء وأعبػت الحلىق؛ ولُاث

 (1)الضؾخىعٍت. إلادىمتا وملغعي ألاولى

غًىا، ٌػحن عةِـ  15أنبدذ اإلادىمت الضؾخىعٍت جخيىن مً  2017وبمىحب الخػضًل الضؾخىعي لػام 

باإلااةت مً أغًاء اإلادىمت الضؾخىعٍت، وهظا  80غًىا، مما ًفُض أن عةِـ الجمهىعٍت أنبذ ٌػحن  12الجمهىعٍت 

 )2(هل بحن الؿلُاث.لضي البػٌ مً اللاهىهُحن ألاجغان اهتهاوا إلابضأ الف

 جعذًل هظام الحكم مً هظام بزملاوي إلى هظام رئاس ي .2

هما ألغى الخػضًل الضؾخىعي الىظام البرإلااوي و جدٌى هدى الىظام الغةاس ي، خُث جم ئلغاء مىهب عةِـ 

في ، لُهبذ لغةِـ الجمهىعٍت هاةب أو اهثر، و ًيىن عةِـ الجمهىعٍت ناخب الازخهام 2019الىػعاء ابخضاء مً 

حػُحن و غٌؼ الىػعاء، الظًً هم غحر مؿإولىن امام البرإلاان، هما أنبذ بملضوع عةِـ الجمهىعٍت أن ًيىن عةِـ 

وهظا  ٌؿمذ لغةِـ الجمهىعٍت 3ؾىىاث كابلت للخجضًض مغة واخضة. 5لحؼبه الؿُاس ي، و ًيخسب عةِـ الجمهىعٍت إلاضة 

ػُت وبظلً ًخأزغ مبضا  الفهل بحن الؿلُاث.  مً ان ٌؿُُغ غلى الؿلُت الدكَغ

 خاثمة 

غ صولت اللاهىن في جغهُا  ًالخظ أن الخأزحر الضولي وان له أزغ في جدؿحن الىيػُت الضؾخىعٍت مً خُث جٍُى

مً زالٌ مػاًحر الاهًمام لالجداص الاوعوبي زهىنا جلً اإلاخػللت بالضًملغاَُت و خلىق ؤلاوؿان وصولت اللاهىن و 

ع ألاؾاس ي الظي لػبخه اإلادىمت ألاوعوبُت لحلىق ؤلاوؿان في الانالخاث الضؾخىعٍت و خماًت ألاكلُاث. هما ان الضو 

  اللاهىهُت له فػالُت ختى في اإلاؿخلبل ؾُما وان جغهُا غًى في اإلاجلـ ألاوعوبي.

للض اهخللذ جغهُا في مجاٌ صولت اللاهىن مً صولت بضؾخىع ئلى صولت صؾخىعٍت، ومغث فيها مػاًحر الضًملغاَُت 

ش ان جغهُا غغفذ غضة ؾىىاث و  ؾُاصة اللاهىن بػضة مغاخل جأزغث باإلادُِ الضازلي و الضولي، و لىً ٌكهض الخاٍع

اث. و غاهذ اإلاىظىمت الضؾخىعٍت مً الىناًت التي ماعؾتها  ؾىصاء مً خُث غضم ججؿُض الضًملغاَُت و الحٍغ

ت مً زالٌ الاهلالباث و اإلاظهغاث، هما أن الضول ت الػمُلت و الىُان اإلاىاػي وان غاةلا هدى الخدٌى اإلاإؾؿت الػؿىٍغ

 صًملغاَي.

وال ٌؿخُُؼ البدث جدضًض ألاؾباب الحلُلت التي صغذ الاجداص ألاوعوبي ئلى غضم جىملت اإلافاوياث مؼ جغهُا 

بل  بحجت غضم ئجمام اإلاػُاع الؿُاس ي اإلاغجبِ بضولت اللاهىن بالغغم مً أن الانالخاث واهذ في وكذ ما في أوحها،

وونلذ صعحت الخػاون بحن جغهُا و الاجداص ألاوعوبي ئلى صعحت حكىُل لجىت مكترهت بالبرإلاان ألاوعوبي مهمتها الؿهغ غلى 

 مؿاًغة مخُلباث الاجداص مً اللىاهحن. 

                                                           
 .1982مً صؾخىع  146اإلااصة   1

2
  Fatih TOMBULOGLU   et  Gulcan KOLAY, Op.cit, p 4. 

3
 İbrahim Ö. Kaboğlu, Suppression du régime parlementaire sous l’état d’urgence : Remarques sur la 

modification constitutionnelle “approuvée” par le référendum du 16 avril 2017, La Revue des droits de l’homme 

[En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 03 juillet 2017, consulté le 05 juillet 2017. URL : 

http://revdh.revues.org/3168 ; DOI : 10.4000/revdh.3168 ,P 8 et 9. 
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ت الػهغ  وحػخبر الفترة التي خاػث فيها جغهُا نفت صولت مفاويت مؼ الاجداص ألاوعوبي   مً احل الػًٍى

لت اللاهىن في جغهُا فلض كامذ جغهُا بدؼمت مً الخػضًالث أزغحتها مً هظام الىناًت و حؿضث فػال الظهبي لضو 

ًخسىف الػضًض مً صاعس ي الفله الضؾخىعي في  2017مػاًحر الضولت الضؾخىعٍت، لىً مؼ الخػضًل الضؾخىعي لػام 

 جغهُا مً ان جخدٌى جغهُا مً صولت صؾخىعٍت ئلى صولت بضؾخىع.

 ادر واملزاجع قائمة املص

 أوال باللغة العزبية

 .1982صؾخىع جغهُا غام  -

  : ئبغاهُم الؿُض، ما هي الضولت الػمُلت؟، مغهؼ الغوابِ للضعاؾاث الاؾتراجُجُت، ميكىع غلى -

http://rawabetcenter.com/archives/10366 

سُت، البيُت ، الغؤٍت وع االجظ –حماغت الخضمت  –حالٌ زكِب و أماٌ وقىان، الىُان اإلاىاػي في جغهُا  - لخاٍع

لُت  25الخىظُم، و   http://idraksy.net:                            ،  ميكىع غلى2016حٍى

ش الضؾاجحر الترهُت ، زحر الضًً الجابغي  - لت للخدغع مً ؾُىة الػؿىغ،  -جاٍع يكىع ، م2017ماعؽ  5مػغهت ٍَى

 https://www.noonpost.org : غلى اإلاىكؼ

 .2013ص. َاعق غبض الجلُل، الػؿىغ و الضؾخىع في جغهُا، صاع نهًت مهغ لليكغ، اللاهغة  -

ت و  –عيا هالٌ، الؿُف و الؿُف والهالٌ جغهُا مً اجاجىعن ئلى أعبيان  - ؤلاؾالم  الهغاع بحن اإلاإؾؿت الػؿىٍغ

 .125،  م 1999الؿُاس ي، صاع الكغوق،  اللاهغة  

ؼ الخماف، الىظام الؿُاس ي التروي في غهض خؼب الػضالت و الخىمُت  - ، مغهؼ صعاؾاث 2014- 2002عها غبض الػٍؼ

 الىخضة الػغبُت.

هخهاع ئعاصة مً ًىلُى و ا 15عةاؾت الاجهاٌ اإلاإؾؿاحي الخابػت لغةاؾت الجمهىعٍت، اإلاداولت الاهلالبُت في  -

 .2016الكػب، ًئنضاعاث عةاؾت الجمهىعٍت، أهلغة 

ر عةاؾت الىػعاء، الثىعة الهامخت خهاص - ٌ  الخغحُّ ، عةاؾت الىػعاء، أهلغة 2002/2012جغهُا  في الضًملغاَي والخدى

2012. 

ىظام غبض اللُُف زًغ غبض اللُُف ؾضه، الخُىع الضؾخىعي للمفاهُم الضًملغاَُت و غىامل خماًتها في ال -

ىُت هابلـ 2002/2011الؿُاس ي التروي    .2013، مظهغة ماحؿخحر ، حامػت الىجاح الَى

خي للضؾاجحر الترهُت،  - ش مدمض خؿً اللضو، الخُىع الخاٍع  : ، مخىفغ غلى الغابِ الخالي2015هىفمبر  12وكغ بخاٍع

http://www.turkpress.co/node/15054 
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